Thorning, den 27. oktober 2021
Kære deltager i Samvirket Ø-lejrbevægelsen (SØB) generalforsamling den 27.-28. november
2021
Sted: Spejderhytten Wigwam, Silkeborgvej 37, 8700 Horsens, www.wigwam.dk
Mødet starter lørdag kl. 12 og omkring kl 13.00 er der frokost. Mødet slutter søndag kl. 13.00 og
herefter frokost.
Vi glæder os til at se dig
Kærlig hilsen
På vegne af Endelave Øgruppe
Gert Kristensen

Praktiske informationer
Tilmelding til mødet sker til Gitte Müller på muller.gitte@gmail.com eller telefon 51947788 senest
lørdag den 20. november 2021.
Skriv hvis du er vegetar eller har andre behov for forplejning.
Medbring lagen samt dyne eller sovepose.
Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand. Medbring gerne instrumenter og sangbøger så vi
kan hygge omkring det indendørs bål.
Wigwam ligger 1 km fra motorvejsafkørsel Horsens V, og mindre end en halv times gang fra
Horsens Banegård. Der er gode parkeringsmuligheder ved hytten.

Indkaldelse til generalforsamling i Samvirket Ø-lejrbevægelsen (SØB)
den 27.-28. november 2021
Du indkaldes hermed til generalforsamling i Samvirket Ø-lejrbevægelsen den 27.-28. november 2021.
Sted: Spejderhytten Wigwam, Silkeborgvej 37, 8700 Horsens, www.wigwam.dk
Mødet starter lørdag kl. 12 og slutter søndag kl. 13.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder en kort beretning fra eventuelle udvalg
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
Kort orientering fra årets ø-lejre
Den endelige dagsorden vedtages af generalforsamlingen
SØBs foreløbige aktivitetsplan for det kommende (indeværende) år, herunder eventuel-le udvalg
Beslutning om nedsættelse af nye eller fortsættelse af eksisterende udvalg
Ansøgninger om medlemskab fra nye ø-lejrforeninger (ingen modtaget)
Ansøgninger om støtte fra medlemsforeninger (ingen modtaget)
Behandling af indkomne forslag
a. KREAs forslag til workshop og logo-afstemning - se forslag på www.oelejr.dk
b. Ændring af priser fra Gert Kristensen/Omø
Diskussion og vedtagelse af budget for det kommende (indeværende) år og fordelings-nøgle for
kontingent
Valg af
a. medlemmer af bestyrelsen
b. suppleanter til bestyrelsen
c. to kritiske revisorer
Foreløbig fastsættelse af datoen for næste års generalforsamling
Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for SØB
Bilag:

To forslag til dagsordenen
Udkast til regnskab
SØBs vedtægter
Budget

10.a. KREAs forslag til workshop og logo-afstemning
KREA har i forsommeren 2021 (1. maj) udsendt en mindre brugerundersøgelse til øgrupperne i SØB for at få en
fornemmelse af hvordan KREA-udvalget skal forsætte i fremtiden, og hvilken rolle der ønskes at udvalget
fremover. Da der ikke kom mange besvarelser ud af dette, ønsker KREA i stedet at holde en workshop til SØB’s
generalforsamling 2021, hvor der kan kommes i dybden med KREA’s fremtid i SØB.
Derfor indsender vi et forslag til dagsordenen, hvor vi beder om 1,5 time til at afholde vores workshop. Hvis
SØB’s bestyrelse har nogen kommentarer eller forslag til hvordan vi kan opbygge workshoppen mere effektivt, er
i velkommen til at henvende jer til os.

‐

Workshop på 1,5 time på generalforsamling – styret af KREA (1. dagen)
o Præsentation af KREA og tankerne, den rolle KREA spiller i SØB, sammenholdet, det arbejde
derligger i KREA
o 30 minutter hvor øerne hver for sig, taler om KREA, og kigger på vores bruger undersøgelse
o 30 minutter opsamling
o Afstemning: skal KREA fortsætte eller ej.
Hvis KREA bliver stemt igennem som skal fortsætte, så derfra bliver der et valg af logo.

Derudover har KREA lagt et stort arbejde i at få udarbejdet en konkurrence af nyt logo til SØB. Der skal være en
afstemning om logo, og vi ønsker at der bliver et punkt på dagsordenen på 2.dagen, hvor denne afstemning kan
ligge. Vi vil præsentere logo-forslag på starten af generalforsamlingen, så dette punkt er kun til afstemning. Ca. 30
minutter.

‐

Logo-afstemning (2. dagen)
Hænge logoet op (fra fredag), så folk kan se det, og så om søndagen, efter folk har kigget på det, så
tage afstemningen.

Mvh KREA-udvalget
Charlotte, Mette, Aase, Joan og Zoé

10.b. Ændring af priser fra Gert Kristensen/Omø
På vegne af en enig øvaluering på Omø fremsættes forslag om at priserne for alle billetgruppe (fra 2 år) forhøjes
med kr. 5 pr. dag.
Begrundelse:
På Omø har det været svært at få kostpengene på kr. 50 til at slå til når vi samtidig ønsker at prioritere følgende (i
tilfældig orden):




Handle lokalt
Handle økologisk
En stor andel af vegetarisk i kosten (men i de fleste tilfælde ikke kun vegetarisk kost)

Forslaget indeholder ingen forpligtigelser til at andre ølejre lader pengene gå til kosten, blot et forslag om fælles
forhøjelse af priserne.
Venlig hilsen
Gert Kristensen
Skovvej 11A
8620 Kjellerup
Tlf. 86176488 / 26201278

